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Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-09-05
Deltagare:
Ulf Thylander (ordf), Lena Borglund, Peter Eklund,Tomas Eriksson, Barbro
Lorentzon, Magnus Sandahl, Nichlas Strandberg, Mia Thylander,Martin Åberg,
Karin André (sekr)
1. Mötets öppnande
Ulf förklarade dagens möte öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
3. Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande valdes Ulf Thylander och till sekreterare valdes Karin André.
4. Val av Justerande för mötet
Till justerande av dagens protokoll valdes Lena Borglund.
5. Föregående mötes protokoll
Protokollet genomgicks utan kommentar och lades därefter till handlingarna.
6. Arbetsgrupper
a)
Hamnen
- Förslag från hamngruppen angående nästa års gästhamnsavgifter
diskuterades. På dagens möte framkom dessutom förslag om
tilläggningsavgift för större fartyg som endast ligger på dagtid .
Beslutades att fastslå förslaget från hamngruppen om att nuvarande
avgift kvarstår inför nästa år. Beslutades också att anta förslaget om
tilläggningsavgift för större fartyg.
- Hastighetsgränsen i hamnområdena efterlevs inte. Detta har påpekats i
tidigare protokoll. Peter Eklund går ut med informationsmail till alla som
innehar båtplats.
b)
Kommunikation
- Arbetsgruppen fortsätter att stöta på kommunen för att få besked i
frågan om vem som är ansvarig för vägarna på Kalvsund.
- Ny trafikchef tillsatt i Öckerö kommun. Barbro Lorentzon inbjuder
honom till framtida KAS-möte. Önskemål från Grötö om göra gemensam
sak med deras ö-råd vid ett ev sådant besök.
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

Internet
Ett medborgarbrev är inskickat från några personer på Kalvsund. Svar
kommit från kommunen om att Öbo AB har uppdrag från kommunen att
undersöka hur bredbandsutbyggnaden kan göras i Öckerö kommun.
Utredningen skall vara klar under hösten 2011 och kommunen är positiv
till att prioritera Kalvsund i en sådan utbyggnad eftersom vi är enda ö
som inte har fibernät. Det verkar också finnas goda möjligheter till att
söka ekonomiskt bidrag för detta. Nichlas följer upp hur utredningen
går.
Aktiviteter
Midsommarfirandet var lyckat men det var rekord-få personer som var
med och förberedde/arrangerade. Om vi skall fortsätta med
arrangemanget på Midsommar så behöver vi dela ut tydligare ansvar för
de olika aktiviteterna.
Kommunal dialog/info/Ö-råd
28 september hålls infomöte kring vindbruksplanen. Förfrågan från
Öckerö kommun om någon kommer delta från KAS. Föreslås att Ulf
Thylander och Arne Karlsson deltager.
Sjöbodar
Nästa steg är att röja sly på platsen. I övrigt inget nytt att rapportera.
Lekplats
Mycket beröm för lekplatsen har uttyckts av besökare. I övrigt inget
nytt att rapportera.
Återvinningsstation
- Ny skylt skylt har satts upp med nya tider på när man (inte) får lov att
slänga avfall.
- Diskuterades om fler kan ha nyckel till behållaren för miljöfarligt
avfall, för att öka tillgängligheten.
Förvaltningsgruppen Carpe Mare
Ulf skall diskuter förvaltningsgruppens vara eller ej med Jan Maesel.
Seniorboende
Arbetsgruppen upphör.
Kalvsundsbarnen
Inget nytt att rapportera.
Badplats
"Krabbfiskebrygga" vid badplatsen Körrgår'n är under färdigställande.

7. Uppföljningsärenden
a)
5-knopsskyltar
Inget nytt att rapportera.
b)
Parkering Framnäs
Ulf avvaktar fortfarande svar från Bo Hultskär i ett antal frågor.
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8. Övriga frågor
a)
PM från revisorerna
Synpunkter framförts kring redovisning av arvode till Gästhamnskapten.
Synpunkterna diskuterades och det beslöts därefter att fortsätta
redovisningen som tidigare.
b)
Ö-nyttan
Hyresavtalet uppsagt till 31 december 2011. Därefter kommer
försäljning ske till marknadsmässigt pris. KAS kan få förtur vid
försäljning. Viktigt att KAS bevakar placering av postboxarna, etc.
c)
"Lotsstigen" – nedre delen
Önskemål framfördes kring att stigen bör röjas så att den går att bruka.
Till nästa möte kontrollerar Peter Eklund om stigen ligger på KAS mark
eller allmän mark.
d)
Ansökan om tillfällig brygga nedanför Gamla vägen 59
Ansökan diskuterades. Beslutades att tillstyrka ansökan med vissa
specifika förbehåll. Tillståndet gäller längst till september 2014.
Därefter skall bryggan tas bort. Om båtplats i hamnen tilldelas tidigare
än september 2014, skall bryggan tas bort vid tilldelningstillfället. Om
man tackar nej till erbjudande om båtplats skall bryggan omgående tas
bort. Brygginnehavaren står själv för uppförandet av bryggan. KAS tar
inget ansvar för boj eller brygga. Ansökan om bygglov skall som vanligt
göras hos kommunen.
e)
KAS – syfte och medborgarinformation
Diskuterades bl a hur informera kring KAS verksamhet och öppna mer
för förslag och frågor från alla Kalvsundsbor. Bl a vill KAS satsa på
större utnyttjande av Kalvsunds hemsida. Nichlas sätter också upp ny
förslagslåda.
f)
Barnens strandstädning
Förslag inkom till förra mötet om att ge skolan del av pengen som utgår
till KAS (från kommunen) som ersättning för jobbet med
strandstädningen. Frågan återupptogs vid detta möte och man beslutade
att ge en gåva till skolbarnen på 1000 kronor som uppskattning för deras
arbete. Peter E ombesörjer överlämnandet.
9. Information till hemsidan
Mia har sedan tidigare haft önskemål om att bli ersatt som webmaster pga
tidsbrist. Nichlas Strandberg har nu tagit på sig att sköta denna uppgift
åtminstone fram till nästa årsmöte. Förslag gavs att årsmötet i framtiden
utser denna roll.
Information att publicera från detta möte; nya tider på återvinningsstationen
samt ny webmaster.
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10. Nästkommande styrelsemöte
Nästkommande styrelsemöte blir 3 oktober, kl 19.00. Vi fortsätter med
möten första måndagen i månaden kl 19 om inte annat anslås. Alla
Kalvsundsbor som vanligt välkomna att deltaga.
11. Mötets avslutande
Ulf avslutade dagens styrelsemöte.

Protokollet fört av;

Karin André

Protokollet godkännes;

Ulf Thylander, Ordförande

Lena Borglund, Justerande

